
ALIŞVERİŞ ve YAŞAM MERKEZLERİ

Enerji verimli ve çekici alışveriş çevreleri için     

LED AYDINLATMA ÇÖZÜMLERİ



Işığın ve ışık mühendisliğinin heyecan verici ortamında 
alışveriş merkezleri için geliştirdiğimiz yeni ürünlerimizle 
sizlerleyiz. 

EAE Aydınlatma olarak sunduğumuz tüm aydınlatma 
çözümlerimiz ile hedefimiz alışveriş merkezlerinde 
maksimum görsel konfor sağlamak ve kontrol sistemleri 
ile entegre, gelişmiş aydınlatma teknikleri sayesinde uzun 
kullanım ömrünü garanti etmektir. 

Görsel konfor, estetik ve ergonomik açıdan yeterli alışveriş 
ortamlarında EAE kalitesini sizlerle buluşturmaktan onur duyarız.
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ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE 
LED AYDINLATMA

Günümüz sosyal hayatının en önemli parçalarından biri olan alışveriş 
merkezlerinde enerjinin en çok harcandığı alan aydınlatmadır. 
Harcanan elektrik enerjisinin %50’si aydınlatma için kullanılırken, 
yapılan bu aydınlatmanın %67’si ortak alanlarda kullanılmaktadır. 
Bu yapılarda yüksek verimli ve çevreci LED sistemlerin kullanılması, 
hem AVM yönetiminin hem de mağazaların enerji ve ortak gider 

maliyetlerinin ciddi oranda azalmasını sağlar. 
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ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ;
Eğlence ve Yaşam Merkezleri

Çağdaş tüketim eğilimlerine yön veren alışveriş merkezleri, günümüz kent hayatında 
önemli bir yere sahiptir. Bu mekanlar,  sadece alışveriş faaliyetini değil eğlenme, yeme-
içme, boş vakit değerlendirme, bir araya gelme gibi birçok sosyal faaliyete de ev sahipliği 
yapmaktadır.

Alışveriş merkezlerinin küresel mekan dili, doğru aydınlatma ve iklimlendirmenin 
de yardımıyla zamandan bağımsız,  içe dönük bir tüketim ortamı yaratmak üzerine 
kurgulanır. Tüketici faaliyetlerini destekleyecek şekilde çoğu zaman bir hikaye ile 
beraber tasarlanan bu yapılar, profesyonel aydınlatma tasarımı ile desteklediğinde 
kullanıcılarına görsel açıdan konforlu ve keyif verici ortamlar sunar. Aydınlatma, 
yapının mimari özelliklerini ön plana çıkartmak, değişik işlevli bölümleri birbirine 
bağlamak, yönlendirmek, alışveriş merkezlerine özgü kimlik kazandırmak gibi 
önemli işlevleri yerine getirir. 
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ATRIUM ve GALERİ ALANLARI

Çatı ışıklıklarını dinamik olarak renk değiştiren RGB 
duvar yıkama armatürleri ile ön plana çıkartmak, 
derinlik hissini arttırarak, gece atmosferini keyifli 
hale getirir. Kamaşma önleyici aksesuarlara sahip, 
açılı montaj opsiyonu sunan ürünlerin tercih 
edilmesi, ışık kirliliğinin önlenmesi açısından 
önemlidir. 

Armatür ulaşımının zor olduğu atrium alanlarında, uzun ömürlü ve enerji 
tasarruflu aydınlatma sistemlerin tercih edilmesi, montaj ve bakım kolaylığı 
sağlaması açısından idealdir.

Atriumlar, günışığını alt katlara almak için çoğunlukla cam panelli çelik konstrüksiyon sistemlerle kapatılan 
geniş boşluklardır. Ayrıca, alışveriş merkezlerinin bir atrium etrafında kurgulanması, tüm katların aynı anda 
görülmesini, yatay ve düşey sirkülasyonun kolay okunabilmesini sağlar. Sergi, konser, moda gösterileri, 
yarışmalar gibi etkinliklere ev sahipliği yapan atriumlar, hareketli ve merkezi alanlar olarak mekan 
organizasyonunda önemli yere sahiptir. Dar açıklığa sahip galerilerde, koridor ve dolaşım alanlarında 
kurgulanan sistemler yeterli aydınlığı sağlarken, geniş açıklıklı alanlarda dar açılı spotlar ile aydınlatma 
desteği sağlamak gereklidir. Yapının temasına uygun renk değiştiren RGB sarkıt uygulamalar, geniş boşlukları 
doldurarak dinamik ve renkli atmosferler yaratır .
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BANTWASHER SLIM

EAE ÖNERİLERİ
MINIWASHER

MOODFLEXBAR

ALEGRE
Cephe Aydınlatma

Sarkıt

Sarkıt

Gizli Aydınlatma

Güç Tüketimi

Renk Seçenekleri 

Açı Seçenekleri 

Ölçü

: (White) 11W - 17W - 25W - 34W   (RGB) 26W - 52W - 78W - 104W

: Soğuk beyaz, Doğal beyaz, Sıcak beyaz, RGB, Kırmızı, Yeşil, Mavi, Amber, Tonlanabilir Beyaz

: 10° - 15° - 18° - 26° - 30° - 45°

: 25 cm - 50 cm - 75 cm - 100 cm
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Bantwasher Slim, sunduğu farklı optik çeşitlilik ile geniş düşey 
düzlemleri aydınlatmak veya duvar yüzeylerindeki dokuyu ortaya 
çıkartmak için kullanılır. Minimuma indirgenmiş ürün boyutları ile 
mimari detay çözümlerinin gerektiği alanlarda kullanım için idealdir. 



Gün ışığı alan mekanlarda, aydınlatma 
kriterlerinden ödün vermeden, sensörler 
yardımı ile gün ışığından maksimum 
oranda faydalanmak ve yapay aydınlatma 
enerji tüketimini minimum seviyeye 
indirmek mümkündür. 

Simplex bina otomasyon sisteminde sabit 
ışık kontrolü KNX veya DALI sensörler 
kullanılarak kolaylıkla uygulanabilir. Bina 
yönetim sistemleri ile uyumlu çalışabilir.

ATRIUM ve GALERİ ALANLARINDA
GÜNIŞIĞI ve YAPAY AYDINLATMA 
KONTROLÜ
Atrium alanlarında, doğal aydınlatmadan mümkün olduğunca faydalanarak, uzun vadede enerji 
maliyetlerini düşürmek ve karbon salınımını minimize etmek mümkündür. Ayrıca aydınlatmanın 
otomasyon sistemleri ile entegre edilmesi, enerji giderlerini düşüreceği gibi farklı aydınlatma 
senaryolarının oluşturulmasına olanak sağlar.

Kapalı alışveriş merkezlerinde, atriumların üzeri, gün ışığından mümkün olduğunca yararlanabilmek amacıyla cam tavan olarak 
tasarlanır. Günün büyük kısmında çatı pencerelerinden gün ışığı alan atriumların, sera etkisi ile binanın iklimlendirme maliyetlerini 
düşürdüğü veya yükselttiği durumlarda hesaba katılmalıdır. Atrium ve dolaşım alanlarında gün ışığı sensörleri yardımı ile aydınlık 
seviyesi sabit tutulabilir. Böylece normalde gece ortamına göre yapılan hesaplamalarla kurgulanan aydınlatma sistemi, günışığı 
ile beraber DALI sürücüler sayesinde dim edilerek veya tamamen kapatılarak yüksek oranda tasarruf sağlanır. Ayrıca otomasyon, 
aydınlatma sisteminin çalışma ömrünü de uzatır. 

Gelişmiş sistemlerde çatı istasyonları dış ortam parlaklığını, gün batımı 
zamanı ve süresini, güneşin konumunu ve bulut durumunu tespitleyerek 
aydınlatma sistemine data iletir. Armatürlerin dim edilebilmesini ve hatta 
kapatılmasını sağlar. Bu bilgiler ile bulutlu gökyüzü, alacakaranlık, gece, 
tümü kapalı, tümü açık ve temizlik gibi aydınlatma  senaryoları oluşturulabilir. 
Uzun vadede işletme giderlerinin büyük oranda düşmesini sağlanır.

 D
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Bina Yönetim Sistemleri



ATRIUM ve GALERİ ALANLARINDA
GÜNIŞIĞI ve YAPAY AYDINLATMA 
KONTROLÜ
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Koridor ve geçiş alanlarında, genel mimari karakter ile uyumlu, tavan ve malzeme 
seçimlerine uygun olan uzun ömürlü ürünlerin tercih edilmesi idealdir. 

Alışveriş merkezlerinde kişilerin yoğun olarak kullandığı bölümler, kiralanabilir alanlar ve bunları birbirine 
bağlayan dolaşım alanlarından oluşmaktadır. Bu alanlar, kişilerin alışveriş merkezine girişlerinden 
itibaren mağazalardan bağımsız olarak kullandıkları koridorlar ve ortak alanlar olarak tanımlanabilir.  
Alışveriş merkezi içerisinde genellikle, anlaşılır ancak monoton olmayan rotalar oluşturulmasına, koridor 
genişliklerinin optimum seviyede tutulmasına, düşey sirkülasyon alanlarının konumunun dolaşımı 
destekleyecek şekilde planlanmasına özen gösterilir. Bu alanlarda kurgulanacak aydınlatma sistemlerinin 
hem estetik hem de fonksiyonel olarak ihtiyaçları karşılamasına dikkat edilmelidir. 

KORİDOR ve DOLAŞIM ALANLARI

Koridor ve dolaşım alanlarında, kamaşma 
yaratmayan aydınlatma sistemlerinin tesis edilmesi, 
kullanıcıların görece konforlu ortamlarda alışveriş 
yapabilmesini sağlar. Ayrıca gün ışığını simüle eden 
renk sıcaklığı ve lümen değişimleri ile kullanıcıların 
bina içerisinde kalış sürelerinin uzatılması 
mümkündür.

NETA KRİZA FLORASarkıt / Sıva Üstü Sıva Üstü / SarkıtSıva Altı

MOOD FLEXBAR FLEXBAR
Sarkıt Gizli Aydınlatma Gizli Aydınlatma

12   EAE | Alışveriş ve Yaşam Merkezlerinde Led Aydınlatma Çözümleri

EAE ÖNERİLERİ



FLEXBAR FRAME GLORYSarkıt / Sıva Üstü

Gizli 
Aydınlatma

Sıva Altı

COOLED BRICK FLEXBAR
Sıva Altı Sıva  Üstü Gizli Aydınlatma
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EAE ÖNERİLERİ



ISLAK HACİMLER
Islak hacimlerde led sistemler, az enerji tüketmesi, sık açma - kapama ile 
ömrünün azalmaması sebebiyle kullanım ve işletim bakımından avantajlıdır.

Alışveriş merkezlerinde en sık kullanılan alanlardan biri olan ıslak hacimler, son dönemde malzeme ve 
tasarım açısından farklılaştırılarak mimari konseptin bir parçası olarak kurgulanmaktadır. Temaya uygun 
hikayeler,  aydınlatma tasarımı ile çok daha etkili şekilde anlatılabilir. Bu alanlarda kamaşma yaratmayan 
aydınlatma armatürlerinin kullanımı önerilir. Genel aydınlatmaya ek olarak ayna önü aydınlatması ile 
istenen görsel konfor koşulları sağlanır. Aydınlatma sistemlerini, varlık sensörleri ile daha fazla enerji 
verimli ve efektif hale getirmek mümkündür. Sensörler kullanılmayan alanlardaki gereksiz enerji 
tüketimini önler.
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Ayna önü aydınlatması, aynayı kullanan kişinin 
yüz bölgesinin homojen yayılmış ve gölge 
yaratmayacak şekilde aydınlatılması ilkesine 
dayanır. Bu bölgenin, aynanın her iki yanında 
düşeyde yer alan ışık kaynakları ile aydınlatılması 
önerilmektedir. Ayrıca ışık kaynaklarının, aynanın 
üstünde yatayda ya da aynanın tüm çevresinde 
kullanıldığı örnekler de mevcuttur. 



PIXA

EAE ÖNERİLERİ

Pixa, derinde konumlanmış ışık kaynağı, yayvan ve yumuşak geçişlere sahip 
çerçevesi ile yalın bir karaktere sahiptir. Toplantı odaları, koridorlar, giriş 
holleri, ev ve otellerde bölgesel veya genel aydınlatma için kullanılabilir.

BISTA-K

SERAGLORY

COOLED
Sıva Altı Sıva Altı

Sıva Altı Sıva Altı

Güç Tüketimi

Renk Seçenekleri 

: 7W

: Doğal beyaz  / Sıcak beyaz         
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SOSYAL ALANLAR
Sosyal alanlar, içinde bulunduğu alışveriş merkezinin kendi tasarım karakteri 
çerçevesinde değerlendirilebilir. Mimari ile bütünleşen, sıcak renkli ve kamaşma 
yaratmayacak ürünlerin kullanılması idealdir. 

Alışveriş merkezinde zaman geçiren insanların dinlenme ihtiyaçlarını karşılayan yemek bölümleri, ortak 
oturma bölümü ve çevresindeki yan yana dizilmiş olan açık cepheli yemek dükkanlarından oluşur. Bu 
dükkanlar, servis koridoruyla bağlantılı mutfak ve depo alanları içermektedir. Her mağazanın girişten 
itibaren algılanabilmesi için geniş iç hacimler olarak tasarlanan foodcourt alanlarında, aydınlatma 
oturma birimlerinin üzerinde yoğunlaşır. 

Mobilya ve bölücü elemanlar ile beraber tasarlanan oturma grupları, biçim ve karakter bakımından 
farklılaştırılan dekoratif sarkıtlar ile tanımlanabilir. Genel aydınlatma için, farklı tavan sistemlerine uyum 
gösteren, sıcak renkli kamaşma yaratmayacak ürünlerin kullanılması idealdir. 

Alışveriş merkezlerinde kolon aydınlatması; gizli 
aydınlatma, kendinden ışıklı renk değiştiren RGB 
uygulamalar ve spot etkileri ile yüzeylerin ortaya 
çıkarılması gibi farklı tekniklerle yapılabilir. Geniş 
hacimli foodcourt alanlarında kolonların ışıkla 
tanımlanması, ziyaretçilerin kendilerini güvende 
ve rahat hissetmelerini sağlarken, tekrarlayan ışık 
etkileri görsel ritim oluşturur ve düzen sağlar.
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FLEXBAR

EAE ÖNERİLERİ
Flexbar, gizli aydınlatma uygulamalarında sayısız tasarıma ilham 
veren esnek yapısı ile ekonomi ve uzun süreli kullanım gerektiren 
projeler için idealdir. Modüllerden oluşan tasarımı, modül 
sayılarının arttırılıp azaltılmasına ve farklı lümen değerlerinin elde 
edilebilmesine olanak sağlar.

Metraj Seçenekleri (m)

Modül Seçenekleri (modül/m)

Lümen Seçenekleri (lümen/m)

Renk Seçenekleri 

: 1 / 2 / 5 / 10

: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9

: Soğuk beyaz / Doğal beyaz  / Sıcak beyaz 

  Amber / Kırmızı / Yeşil / Mavi / RGB

NETA FRIDA-YGLORYRINGO
Sıva Üstü / Sarkıt Sarkıt Sıva Altı Sıva Altı
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SERVİS ALANLARI
Binaya servislerin sağlandığı bu hacimlerde aydınlatmanın uzun ömürlü ve 
fonksiyonel olması beklenir. 

Servis alanları, alışveriş merkezindeki tüm mağaza, kafe-restoran ve eğlence yerleri gibi birimlerin, 
dışardan gelecek ya da dışarı gidecek ürün ve eşyalarının nakliyesini sağlayan alanlardır. Servis koridoru, 
malzemelerin alışveriş merkezindeki diğer insanları rahatsız etmeden ve işleyişi bozmadan mağazaya 
ulaştırılmasını sağlar. Küçük mağazalar, bu servis alanlarıyla bağlantılı olan servis koridorları sayesinde 
mal giriş-çıkış işlemlerini yaparken bazı büyük mağazalar ve hipermarketler de kendileri için özel olarak 
ayrılacak servis giriş-çıkış alanlarına ihtiyaç duyabilmektedirler. 

Bu mekanlarda kontrol çözümleri ile entegre edilmiş LED aydınlatma sistemleri, enerji tasarrufu 
sağlamaları ve bakım gerektirmeden uzun süre çalışmaları nedeniyle geleneksel aydınlatma sistemlerine 
göre çok daha avantajlıdırlar.
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Bloom, minimal gövde tasarımı, temiz bitişlere sahip 
gövdesi ve kamaşma kontrollü opal difüzöründen homojen 
yayılan ışığı ile farklı ölçülerde tanımlanmış modüler tavan 
tiplerine adapte olabilir.

Güç Tüketimi

Lümen Değeri

Renk Seçenekleri 

: HE-25W / 30W / 38W 

  ECO -26W

: 3120 lm / 3597 lm / 4492 lm

  2724 lm

: Soğuk beyaz / Doğal beyaz  / Sıcak beyaz 

BLOOM

SASLEDDOWNLEDLİNA ETANJ PİRAMİT
Sıva Altı / Sıva ÜstüSıva Altı / Sıva Üstü Sıva Altı / Sıva ÜstüSıva Üstü

EAE ÖNERİLERİ
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SERVİS ALANLARINDA
KORİDOR AYDINLATMA MODÜLÜ

Sürekli kullanımın olmadığı 
uzun koridorlarda ve geçiş 
alanlarında, dimedilebilir 
hareket sensörlü 
uygulamalar ile güvenlik 
aydınlatmasından ödün 
vermeden yüksek oranda 
enerji tasarrufu sağlanabilir.

EAE Hyperion II acil durum aydınlatma takip sistemi 
ile, bina / tesiste kurulu olan acil durum aydınlatma / 
yönlendirme aygıtlarının* çalışır durumda olduğunu 
otomatik olarak test eder, kayıt altına alır. Bu sayede 
işletmede bulunan acil durum aydınlatma / yönlendirme 
aygıtlarının sürekli olarak çalışır durumda olduğu 
garanti altına alınmış olur.

• Periyodik test takvimleri oluşturabilir, fonksiyonel testleri merkezi 
olarak başlatabilir, takip edebilir.

• Ömür testlerinin merkezi olarak takip edebilir. Kayıt altına alabilir. 
Merkezi olarak başlatabilir.

• Batarya arızası , Lamba Arızası, Acil durum dönüştürme ünitesi 
arızasını SMS ve / veya Mail üzerinden işletmeye bildirebilir.

• Yapılan tüm testlerin detaylı raporlarını işletmeye yazdırılabilir bir 
dosya ile sunabilir.

Temel olarak;

* Acil durum aydınlatma / yönlendirme aygıtları EN 62386-202 standardına uygun 
olarak DALI uyumlu olarak seçilmelidir.

Bina Yönetim Sistemleri

Acil Durum Yönetim Sistemi

Işık

Zaman

01 Hareket yok - 02 Hareket Başlangıcı - 03 Hareket Bitişi - 03-04 Işık Seviyesi Düşüşü

Kısa süreli kullanımı olan alanlarda varlık sensörleri ile kurgulanan akıllı sistemler 
sayesinde yüksek oranda enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. 

Hareket sensörü ile entegre çalışan aydınlatma sistemi, hareket algılandığında %100 seviyesinde açılır. Hareket 
bittiğinde tanımlanabilen bir gecikme süresinden sonra bütün ürünler %10 ışık seviyesine iner. Koridor aydınlatma 
sistemi, geçiş alanlarında hareket olmadığında ışık seviyesinin belirli bir süre boyunca %10 dim edilmiş halde 
kalmasını sağlar. Belirlenen süre sonunda hareket algılanmadığında isteğe bağlı olarak kapatılabilir. Bu sayede 
uzun süre kullanımı olmayan koridor ve geçiş alanlarında işletmelere gerçek anlamda enerji tasarrufu sağlarken, 
yüksek konforlu çözümler sunmaktadır.
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Uzun ömre sahip, kontrol sistemleri ile entegre edilmiş aydınlatma armatürlerinin 
kullanımı, kısa süreli ancak sık kullanıma sahip otopark alanlarında büyük 
miktarda enerji tasarrufu sağlar. 

Alışveriş merkezlerini, müşterilerin çoğunun özel araçları ile ziyaret ettiği düşünüldüğünde, kolay ve 
rahat kullanılabilen, uygun şekilde aydınlatılmış bir otoparkın, alışveriş merkezi için avantaj haline 
gelmesi mümkündür. Alışveriş merkezi otoparklarında, tatil günleri ve günün farklı zamanlarında 
araç trafik yoğunluğu değişkenlik gösterir. Kullanılmayan bazı bölgelerde armatürlerin uzun süre açık 
kalması gereksiz enerji sarfiyatına sebebiyet verir. Kontrol sistemleri ile entegre edilmiş LED aydınlatma 
sistemleri, enerji tasarrufu sağlamaları ve bakım gerektirmeden uzun süre çalışmaları nedeniyle 
geleneksel aydınlatma sistemlerine göre çok daha avantajlıdırlar. Bu hacimlerde tercih edilen ürünlerin 
IP koruma sınıfına ve darbe dayanımına sahip olması beklenir.

Otoparklarda KAM busbar ve sensörlü LED’li aydınlatma armatürü ile tasarlanan akıllı aydınlatma sistemi olan SMARTPARK 
ile fluoresan lambalı sistemlere göre %80 oranında enerji tasarrufu sağlanabilir.

4 iletkenli 
standart 
EAE-KAM204
Aydınlatma 
Busbarı

Nöbetçi 
Armatür

(Sensörsüz)

Nöbetçi 
Armatür

(Sensörsüz)

Kendinden Sensörlü Armatürler

OTOPARKLAR ve
GEÇİŞ ALANLARI
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Bina Yönetim Sistemleri



Lina Etanj, yüksek IP korumalı gövdesi ile otopark, depo, ıslak ve 
nemli hacimlerde güvenle kullanılır. Geleneksel aydınlatma sistemleri 
ile kıyaslandığında uzun ömür ve maksimum enerji tasarrufu sunan 
ürün, ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda alet gerektirmeksizin 
kolay montaj ve bakım imkânına sahiptir.

Güç Tüketimi

Lümen Değeri

Renk Seçenekleri 

: 20W / 23W / 31W / 38W / 56W

: 2191 lm / 2860 lm / 3956 lm / 4824 lm / 7275 lm

: Soğuk beyaz / Doğal beyaz  / Sıcak beyaz 

        

LİNA ETANJ
EAE ÖNERİLERİ

SATURN BLOOMGARLED ETANJPİRAMİT
 Sıva Üstü Sıva Altı / Sıva Üstü Sıva Altı / Sıva ÜstüSıva Üstü
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CEPHE  AYDINLATMA 
Başarılı bir aydınlatma tasarımı ile yapıların mimari ve işlevsel karekterlerini 
ortaya çıkartarak, ziyaretçilerin ilgisini çekmek ve onları binaya yönlendirmek 
mümkündür.

Dışarıdaki insanların ilgisini çekerek onları alışveriş merkezine yöneltmek, alışveriş merkezinin niteliği 
hakkında fikir edinmelerini sağlamak dış cephe tasarımının nasıl olduğu ile yakından ilgilidir. Alışveriş 
merkezi, logo ve tabelaları da dış cephe malzemeleri birlikte düşünülmelidir. Günümüzde alışveriş 
merkezlerinde büyük ışıklı tabelaların yerleştirilebileceği daha çok duvar yüzeyi oluşturulmaktadır. 
Aydınlatma, bu yapıların çekiciliğini arttırmak ve karakterini ortaya çıkartmak ve alışveriş merkezlerinin 
marka değerini artırmak için kullanılabilecek önemli bir enstrümandır. Mimari tasarımdan itibaren cephe 
detaylarının ve malzeme seçimlerinin  aydınlatma tasarımı ile beraber yürütülmesi, binanın etkili ve başarılı 
bir görünüme ulaşmasını sağlar.  

DMX kontrollü RGB uygulamalar ve medyacepheler son dönemde mimar ve aydınlatma tasarımcılarına 
sınırsız tasarım özgürlüğü sunmaktadır. Cephe malzemesi ile birlikte düşünülen ve led ışık kaynakları ile 
tasarlanan medyacepheler, alışveriş merkezlerinin renkli ve dinamik atmosferini dış ortama da yansıtabilirler. 
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PROLIT
EAE ÖNERİLERİ

Güç Tüketimi

Lümen Değeri

Renk Seçenekleri 

: 148W / 171W / 174W / 175W

: 15023 lm / 18142 lm / 18142 lm / 19452.3 lm 

: Soğuk beyaz / Doğal beyaz  / Sıcak beyaz 

MINIWASHER

PROLIT KOMPACTT-BAR

POLLUX
Cephe Aydınlatma

Projektör

Aplik

Yere Gömme
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Prolit, sunduğu farklı optik ve lümen çeşitliliği ile açık alanların ve bina 
cephelerinin aydınlatması için kullanılır. Yüksek IP korumalı ürün gövdesi ve 
dış ortam şartlarına uygun özel elektrostatik toz boyası ile bakımı zor olan 
alanlarda uzun süreli kullanım sağlar. 



DIŞ AYDINLATMA
DMX KONTROLLÜ LED UYGULAMALAR

RGB İngilizce Red (Kırmızı), Green (Yeşil) ve Blue (Mavi) 
kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. 
Aydınlatma armatürü içinde bu 3 ana rengin kullanıldığı 
LED‘ler bir kontrol ünitesi vasıtası ile kumanda edilerek 
sonsuz sayıda renk kombinasyonu elde edilebilir.

LED kontrol sistemlerinin gelişimi ve yapıların mimari tasarımdan başlayarak 
aydınlatmaya uygun biçimlendirilmesi ile bina cephelerinde farklı ve estetik 
aydınlatma çözümleri yapılabilmektedir.

TONLANABİLİR BEYAZ
Aydınlatılacak yerin özelliklerine ve işlevine göre uygun 
renk sıcaklığı seçilmesi önemlidir. RGB kontrol sistemi 
elemanları ile çalışan bu sistem, aynı armatür üzerindeki 
sıcak beyaz, doğal beyaz ve soğuk beyaz renk sıcaklığına 
sahip (2700 - 6500 K) LED birimlerinin parlaklıklarının 
değiştirilerek beyazın farklı tonlarını oluşturulması 
mantığı ile çalışmaktadır.
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DMX KONTROL
DMX-Digital Multiplex-(Dijital Çok Katmanlı İletişim Protokolü), 
aydınlatmada ‘‘akıllı’’ armatürlerin uzaktan kontrolünü sağlamak için 
kullanılan uluslararası bir iletişim protokolüdür. Endüstri, eğlence sektörü 
uygulamalarında özellikle DMX 512 yaygın olarak kullanılmaktadır. 512 
Kanala sahip olan bu sistem bu sayı kadar cihaz ile iletişim sağlar. DMX 
protokolü master/slave yapısında olup temel itibariyle, 1 master DMX 
kontrol ünitesi, 1 slave dimmer ve bir armatür ile kurulabilmektedir. 
Sistemdeki kontrol edilecek armatürlerin sayısı veya armatürler 
arasındaki uzaklık arttığında ise sisteme sinyal yükselticilerin dahil 
edilmesi gerekmektedir
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PEYZAJ AYDINLATMA
Binaya ulaşımı sağlayan yaya yollarının ve peyzaj alanlarının yönlendirmeyi 
destekleyecek ve güvenliği sağlayacak şekilde aydınlatılması önemlidir. 

Armatürlerin, kullanılacağı bölgenin dış ortam şartlarına dayanım göstermesi ve yüksek IP koruma sınıfına  
ve darbe dayanımına haiz olması beklenir.  Direk-üstü, kolon ve bollard tipi aydınlatma armatürleri genel 
aydınlatma için kullanılabilir. Alışveriş merkezlerinde kurgulanacak aydınlatma sisteminin, keskin-sert 
gölgeler oluşturmaması idealdir. Özellikle merdiven, rampa  ve otopark giriş-çıkışlarında yetersiz ışık ve  
uzun gölgeler düşme riski yaratacağından kaçınılmalıdır. Yere gömme lineer ışık bantları ve noktasal ürünler 
oluşturarak ziyaretçileri buraya yönlendirir. Zeminde ritmik dokular oluşturarak düzen sağlar.

Açık otoparklarda aydınlatmanın, araç giriş-çıkış alanları başta olmak üzere tüm sirkülasyon alanlarında 
kaza riskini en aza indirgemesi önemlidir. Peyzaj düzenlemesinde kullanılan ağaç ve bitkilerin gruplar 
halinde aydınlatılması, ziyaretçiler için hoş ve davetkar bir atmosferin oluşmasını sağlar. 

Yoğunluğa bağlı olarak led sistemlerin kontrol sistemleri ile dimlenerek kullanılması, kullanılmayan 
alanlardaki gereksiz enerji tüketimini engeller. 
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LINEER DIPLED
EAE ÖNERİLERİ

Yere gömme lineer aydınlatma armatürü

Güç Tüketimi

Ölçü

Renk Seçenekleri 

: 5W / 10W

: 50 cm / 100 cm

: Soğuk beyaz / Doğal beyaz  / Sıcak beyaz 

ELECTRA

ARESMİNİ SPOT

CAPELLA
Yere Gömme

Direk Üstü

Bollard

Spot
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Lineer Dipled, peyzaj mimarisi ile  uyumlu lineer ışık hatları tanımlamak 
ve yaya akışını yönlendirmek için kullanılır. Yüksek IP korumalı ürün 
gövdesi  ve opal camlı yüzeyinden yayılan homojen ışığı ile farklı peyzaj 
düzenlemelerinde kullanım için idealdir.



ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE
LED DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

LED sistemlere yapılan yatırım, enerji tasarrufu sağlayacağı gibi, yıllık bakım ve 
işletim maliyetlerinin düşmesini de sağlar.

Geleneksel ışık kaynakları ile tesis edilen aydınlatma sistemleri,  fazla enerji tüketmelerinin yanısıra, yeterli  
görsel konfor koşullarını da sağlayamazlar. Bu armatürlerden çıkan lümen miktarı, ortam kirliliği, armatürleri 
oluşturan komponent ve malzemelerin eskimesine bağlı olarak düşüşe geçer. LED sistemlere yapılan yatırım, 
enerji tasarrufu sağlayacağı gibi, yıllık bakım ve işletim maliyetlerinin düşmesini de sağlar. Değişim düşünülen 
projelerde, lambaların değişimi,  birebir armatür değişimi,  yeni tasarım ve yeni uygulama, aydınlatma kontrol 
sistemleri entegre olan yeni uygulama olarak 4 farklı opsiyon sunulabilir. Bu opsiyonlarda sıra ile enerji tasarruf 
oranı yükselirken,  ilk yatırım maliyeti artar. Lamba değişimi, ilk yatırım maliyeti en az olan ancak bakım ve işletim 
maliyetleri yüksek olan bir opsiyondur. Kompononentlerin de verimli çalışmadığı göz önünde bulundurulduğunda, 
uzun vadeli bir çözüm olarak avantajlı değildir. Birebir armatür değişimi ise,  sunduğu farklı güç tüketimi  ve lümen 
çeşitlilği ile avantajlıdır. Ayrıca mevcut tavan sistemi kullanılabilir. 
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Birebir Armatür Değişiminde  

EAE ÖNERİLERİ

Koridorlar ve
Dolaşım 
Alanlarında

Genel 
Aydınlatma ve
Islak Hacimlerde

Koridorlar ve
Dolaşım 
Alanlarında

Servis & Ofis
Alanlarında

Gizli 
Aydınlatma 
Uygulamalarında

Otopark ve
Geçiş Alanlarında

2x18W Fluoresan 
2x26W Fluoresan 

1X18W Fluoresan
2X18W Fluoresan
1X26W Fluoresan
2X26W Fluoresan

35W CDM-T
70W CDM-T

4X18W Fluoresan

1X35W Fluoresan 
1X49W Fluoresan

36W Fluoresan 
58W Fluoresan
2X36W Fluoresan
2X58W Fluoresan

20W LED
25W LED

10W LED
19W LED
16W LED
24W LED

20W LED
42W LED

36W LED

12W LED
23W LED

20W LED 
30W LED 
40W LED
45W LED

40

49

54

60

51

60

COOLED

GLORY

FRIDA-Y

BLOOM

FLEXBAR

LINA 
ETANJ
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LED AYDINLATMA’YA GEÇİŞ 
ANTARES AVM LED DÖNÜŞÜMÜ
Antares alışveriş ve yaşam merkezi, 82.725 m2 kiralanabilir alanı ve 5.000 araç 
kapasiteli otoparkı ile Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezleri arasında yer almaktadır. 
2008  yılından hizmete  giren alışveriş merkezlerinde yüksek enerji sarfiyatından 
dolayı 2X18W downlight armatürler DOWNLED 16W LED armatür ile değiştirilmiştir.

54
Armatür sayısı (adet)
Armatür sistem gücü (W) 
Toplam güç (kW)
Enerji tasarruf oranı 

2500
35
91,9

Sıvaaltı opal camlı 
2X18W Fluoresan lambalı  

PM DOWNLIGHT 

Sıvaaltı opal difüzörlü 
16W SMD LED 

DOWNLED

2500
16
42
54%
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ATRIUM ve GALERİ
ALANLARI

DIŞ AYDINLATMA

KORİDOR ve
DOLAŞIM ALANLARI

SERVİS ALANLARI

OTOPARKLAR ve
GEÇİŞ ALANLARI

ISLAK HACİMLER

SOSYAL ALANLAR

EAE ÖNERİLERİ
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FLEXBAR

GLORY

FLEXBAR

NETA

BLOOM PİRAMİT

LINA

ARES

BANTWASHER
SLIM

ORI

E-SPOT

RINGO

GARLED

LINEER DIPLED



ENDILED

MINIWASHER

FLEXBAR

T -SPOT

CUBIC

ENDILED-M

BLOOM

CAPELLA

MOOD

COOLED

PIXA

BISTA

LINEA 50-70

LINEA 50-70

PİRAMİT

MINI WASHER

FRAME

BISTA-K

COOLED

TASKLED

DOWNLED

T-BAR

NETA

RINGO

DOWNLED

E-SPOT

GLORY

VLX

ELECTRA

ALEGRE

KRIZA

RECTA Mini

FLEXBAR

SATURN

POLLUX
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EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.
Lütfen katalog içindeki bilgilerin detayları için iletişime geçiniz.
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EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Eski Turgut Özal Caddesi No:20
Başakşehir / İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel   : +90 212 413 21 00 (pbx)
Faks: +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Yüksek enerji tasarrufu ve ışık gücü ile DOĞAYA,
 minimal boyutu ve montaj kolaylığı ile İNSANA saygılı 

	 	 							aydınlatma çözümleri.

/eaegroup /eaegroup /eaegroup /eaecorporate /eaegroup /eaegroup


